
 
 

Wandelroute Fochteloërveen 

 

Deze route komt uit '52 Natuurwandelingen door heel Nederland' van uitgeverij Mo'media 

 

 
 

Start- en eindpunt: Parkeerplaats aan de Fochteloërveenweg, iets ten zuiden van 

Informatiecentrum Fochteloërveen in Ooststellingwerf 

Afstand: 3,5 km 

Beschrijving/markering: Volg de rode pijltjes 

 

Het Fochteloërveen op de grens van Friesland en Drenthe is een uniek gebied. Vanwege zijn 

uitgestrektheid en onbedorven horizon, maar ook vanwege de voor Nederland unieke bodem 

van vochtig hoogveen. 

 

Routebeschrijving 

Breng voor je wandeling een bezoek aan het Informatiecentrum Fochteloërveen, dan kom je 

alles te weten over het fascinerende gebied. Je vindt er een film, diverse informatiepanelen en 

brochures. Ga vervolgens naar de parkeerplaat iets zuidelijker aan de Fochteloërveenweg, 

waar de wandeling start. 

 

Loop naar het informatiebord bij het fietspad en volg vanaf daar de rode pijltjes. Je wandelt 

eerst over de Bonghaar, een hoge strook die in de ijstijd gevormd is. Ook verderop hoef je niet 

bang te zijn voor natte voeten, want hoewel je door het natte hoogveen wandelt, ligt het pad 

aanzienlijk hoger. Hoogveen gedijt het beste in een kletsnatte situatie. Jaar na jaar pakken de 

veenmossen zich samen en zo ontstaat een dikke, zompige laag. Enkele opvallende planten die 

zich in deze omgeving lekker voelen zijn waterveenmos en veenpluis, in het voorjaar 

herkenbaar aan de wollige witte zaadpluizen. Vroeger werd er in dit gebied boekweit geteeld. 

Er moest daarvoor flink wat aan de bodem worden gedaan om deze vruchtbaar te maken. 

Rechts van het pad kun je daar de gevolgen nog van zien: een patroon met enerzijds greppels 

die destijds werden gegraven om het land te ontwateren, anderzijds stroken met heide waar 

vroeger de boekweitakkers lagen. Het heeft het hoogveen geen goed gedaan, en 

Natuurmonumenten probeert het kwetsbare gebied nu nieuw leven in te blazen. 

 

Terug bij het startpunt kun je nog een korte wandeling naar de vogelkijkhut maken. In de 

meertjes zitten wilde eenden, futen en kokmeeuwen, maar je hebt ook kans om soorten als de 

geoorde fuut of dodaars te spotten. Overigens is het Fochteloërveen ook bekend als 

broedgebied voor kraanvogels, het enige in ons land. Wil je een weids uitzicht over de hele 

omgeving, maak dan een tweede wandeling vanaf de parkeerplaats bij Ravenswoud naar de 

houten uitkijktoren. 

 



Een leuke adres om in deze mooie omgeving te overnachten is De Posthoorn in Appelscha. Daar 

runnen Martijn en Nynke Bakker een leuke B&B, eethuis en cadeauwinkel. De producten die ze 

gebruiken komen allemaal uit de regio of uit het eigen kruidentuintje en Martijn rookt zelfs 

zelf gevangen forel! In het winkeltje verkopen ze producten van een zorginstelling in de buurt, 

zoals kaarsen en vilten accessoires, en diverse streekproducten. Bezoek ook het 

gevangenisdorp Veenhuizen, met een interessant gevangenismuseum en de gezellige theetuin 

Zunneschien. Ook hier kun je overnachten, bij Bitter & Zoet, gelegen in een voormalig 

hospitaalcomplex.  

 Adres & openingstijden

Informatiecentrum Fochteloërveen 

Fochteloërveenweg 10, Fochteloo 

Open: Dageljiks 10.00-16.00 

De Posthoorn 

Wester Es 11, Appelscha 

0516-430 455 

Eethuis en winkel open: Hoogseizoen di-za vanaf 10.00; voor tijden buiten hoogseizoen zie 

website. 

 

Gevangenismuseum 

Oude Gracht 1, Veenhuizen 

0592 – 388 264 

Open: di – zo 11.00 – 17.00, jul-aug ook ma 

 

Koffie-en theetuin Zunneschien 

Hospitaallaan 2, Veenhuizen 

0592 – 388 419 

Open: Pasen-sep dagelijks 12.00-18.00 

 

Bitter & Zoet 

Hospitaallaan 16, Veenhuizen 

0592 – 385 002 

Restaurant open: dagelijks 12.00-21.00 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.fietsenwandelweb.nl/

